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Isz Amerikos
MIRKTELĖJIMAS

ISZGIALBEJO JI
Nuo Palaidojimo Gyvu

Sioux City, Iowa. — Mirkte
lėjimas jo a<kies iszgialbejo 
Martina Bermer, 55 metu, nuo 
palaidojimu ji gyvu. Kada 
daktaras pripažino buk jis yra 
negyvas, paszaukita graboriu 
kad užsiimtu palaidojimu. Alė
jas graborius pradėjo parengi- 
net lavona ant palaidojimo 
kad sztai patemino mirktelėji
mą vienos akies. Tuojaus pa
smaukė daktara kuris atgaivino 
numirėli ir sziadien senukas 
visis'zkai gyvas ir sveikas.

Meiles Dievaitis Suve
dė 1,500,000 Mylincziu 

Porelių
Washington, D. C. — Meiles 

dievaitis “Kupidas” 1940 me
te suvedė in pora pus-antro mi
lijono mylinteziu porelių mazgu 
moterystes, arba po 11 porelių 
ant kožno ‘tuifcStanczio gyven
toju. Gal vyrukai pabijojo, 
kad bus patraukti in kariuome
ne todėl pasiskubino apsipa- 
cziuoti.

JAUNAS
SAMPSONAS 

Plaukai Lyg Žemes
Georgeville, N. C. — Martin 

Cordell, 20 metu amžiaus vai
kinas, kuriam nuo mažumėms 
nebuvo niekados nukirpti plau
kai, turi plaukus kurie szia
dien: siekia lyg žemes ir vaiki
nas labai isz ju didžiuojasi. Ka
da Martinas buvo da mažu vai
ku, jis labai susirgo o kada pa
sveiko, labai bijojo kirpimo 
plauku. Dabar bijo duoti kirp
ti pankus kad ir jam taip neat
sitiktu kaip Bibliszlkui Samp- 
sonui kada jam nukirpo plan-
kus.

Komunistai Privalo 
Būti Iszsiunsti Atgal

In Rusija t
WASHINGTON, D. C. — Kongresmonas 

Fr. C. Osmers, isz New Jersey, padavė už
manymą valdžiai, idant Suv. Valstijos pasinau
dotu isz tebyrios kares Rusijos su Vokietija 
ir iszvarytu visus Komunistus ir Bolszevikus 
adgal in Rusija. Sako jis: Jeigu kada atėjo 
gera proga, tai dabar laikas atsikratyt nuo negeistinu žmonių, 
dabar turime gera proga atsikratyt nuo visu Komunistu, kad 
sugryžtu adgal in Rusija apginti savo tėvynė, vietoje kad jie 
darytu ergelius czionais /jinerikoje!”

Kongresmono Osmers užmanymą patvirtino ir kiti Kon- 
gresmonai ir sako, “jog kuo greieziau atsikratysime nuo tuju 
darkytoju taikos, tuo bus geriau del Amerikos!”

ISZKASE SAU KAPA

Jame Likos Palaidotas
Ridd'lesburg, Va. — Retai 

kada atsitinka kad žmogus isz- 
ikaslt'u sau kapa už gyvasties ir 
liktųsi jame palaidotas po mir- 
cziai. Panasziai atsitiko su Fre
du Bronk. Senukas, 09 metu 
amžiaus, kasė duobe su savo 
žentu ant kapiniu. Kada iszimi- 
nejo paramas, senukas pasly
do ir griuvo in duobe, nusi* 
lauždamas sau sprandą ir in 
tris dienas vėliaus likos palai
dotas toje duobėje.

Ka Padare Paiksza 
Motina

Midville, Pa. — Netikėtai ne
teko proto dvieju vaiku moti
na, Mus. Delia Morris ir inme- 
te abudu savo vaikus in gilu 
saulini. Vienas vaikas buvo 
dvieju metu o antras szeszioli- 
kos menesiu. Paskui isztraukė 
negyvus vaikus isz szulinio ir 
paguldė juos ant žoles kur kai
mynai pamate ka ji padare. 
Nelaiminga motore likos nuvež
ta in prieglauda del pamisze- 
liu.

Svietas Eina In Pragaru
Buffalo, N. Y. — Laike pa

mokslo, kuri kalbėjo vyskupas, 
pasakė kad sziadien svietas isz 
didelio godumo, puikybes, ap- 
gavyscziu ir kvailaus tautisz- 
kumo eina tiesiog in pragara. 
Vyskupas sake kad tasai kvai
las tautiszkumas isz kurio pa
kyla ir kitos piktybes, atsisako 
pripažinti viso svieto tautos 
brolius. Vyskupas paniekino 
■socializmą, Komunizmą, Bol- 
szevizma, Kuikluksus ir jeigu 
pas žmones isznyks tikėjimas 
tai daugiau niekas nepasilieka 
kaip tik peilis su kuriuom nu
žudytu brolis broli. Tas duo
dasi matyt sziadien Europoje.

— Pilnas nopertskas tabo
kos seklu užtenka del iszaugi- 
nimo vieno margo (akerio) la
boko.

300,000 RUSU
NELAISVĖJE

Rusai Taipgi Sunaikino Daug 
Kariszko Materįjolo Vokie- 

cziams; Minskas Paimtas
Vokiecziai Panesze Dideles Bledes

._______ -K

Berlinas. — Ant 2,000 myliu 
frunto musziai eina smarkei 
tarp Rusu ir Vokiecziu. Vokie
cziai sako kad jau 300,000 Mas
kolių likos paimti in nelaisve. 
Artimoje Ostrovo Rusai sutesz- 
kino daug Vokiszku tanku ir 
armotu kaipo ir suszaude daug 
eroplanu. Vokiecziai skelbia 
buk Minske sukilo apie 25,000 
Rusiszku kareiviu. Minskas li
kos paimtas per Vokieczius.

Vokiecziai, eidami ant Ru- 
siszkos sostapyles, likos smar
kei atspirtais per Maskolius su 
didėlėms bledems. Badai ke
lios divizijos Vokiszku karei
viu likos iszskersti. Tukstan- 
cziai Vokiszku kareiviu guli 
ant kariszku lauku. Vokiszki 
kareivei, kurie nusileidinejo su 
paraszutais pasiredia kaipo 
Maskoliszkos moteres ir karei
vei, likos suszaudyti kaip tik 
nusileidinejo ir .tyrinėjimai la
vonu parode kad tai buvo Vo
kiecziai. Aplinkinėje Ostrovo 
Vokiecziai buvo priversti ap
leisti karo lauka nes Maskoliai 
ant ju karsztai užklupinejo.

Anglikai smarkei užklupo 
ant Bremo ir kitu Vokiszku 
miestu ir miesteliu padaryda
mi dideles bledes ir užmuszda- 
mi daugeli žmonių. Sunaikino 
daug fabriku ir amunicijos sto
tis kaipo ir eroplanu stotis.

Moskva pranesza buk Kazo
ku raitelei paėmė in nelaisve 
penkis tukstanczius Vokiecziu 
ir daug užmusze. Vokiecziai 
pranesza buk vienas isz j u sub- 
marinu likos paskandytas Fin
land! jos inlunkeje ir visi laivo- 
riai pražuvo.

Italija neteko keturiu laivu 
kuriuos paskandino Anglikai. 
Daug laivoriu žuvo.

Tokio danesza buk in laika 
penkių metu, nuo kada pradė
jo kare su Kinais, daugiau kaip 
keturi milijonai kareiviu žuvo 
ant abieju pusiu.

Washington, D. C. — Mink- 
sz t u anglių operatoriai su pre
zidentu! Lewisu pasirasze ant 
anglinio kontrakto ir streikas 
likos iszvengtas.

Philadelphia. — Apie 50 vai
ku, kurie atvažiavo in czionais 
dalyvauti Slavdku piknike, 20 
isz ju likos sužeisti kada bosas 
trenkė in stulpą ir apsivertė.

New York — Ateina žine isz 
Kubos buk karalius Karolius 
su savo prielaidine, Elena Lu- 
pescu geidžia insigaut in Suv. 
Valstijas bet ant 'to da neaplai- 
ke pavelinimo.

Aquas Calientes, Meksika — 
Laike perstatymo žaibas tren
kė in sale kurioje radosi 2,000 
žmonių isz kuriu 85 likos už7 
mUszti ir 200 sužeisti. Teatras 
smarkei sudaužytas.

PIKTADARIS 
ISZDEGINO KRYŽIŲ

Ant Merginos Krutinės
Mayfield, La. — Auka neži

nomo užklupiko, puolė 18 metu 
amžiaus mergina, Katre David
son. Tame laike mergina rado
si viena namie nes tėvai buvo 
iszvažiave in miestą, tame kas 
tokis pabaladojo in duris o ka
da mergina atidarė duris, pik- 
tadaris pagriebė mergina, nu- 
plesze nuo jos jekute ir su in- 
kaitusia geleži a iszdegino ant 
jos kraitines -l^yžių. Darbas bu
vo taip greitai atliktas kad 
mergina nepaspėjo paszaukti 
pagialbos o priek tam isz bai
mes apalpo kuria vėliaus in 
dvi valandas surado jos sesu
tes kurios ■parėjo isz mokyklos.

Papūga Pasakė Prie 
Ko Ji Priguli

Philadelphia, Pa. — Priesz 
sudžia Gorman atsibuvo per
klaus] liejimas dvieju ypatų nu- 
■sprensti prie ko priguli didele 
žalia papūga. Mrs. Jennie Mor
ris spyrėsi buk tai jos pauksztis 
nes pažino ant raudonu plunks
nų uodegoje. Charles Foss sa
ke kad tai jo nes jis paukszti 
pažysta ant balso. Po valandai 
■ginezu sudžia ant galo užklau
sė moteres: “Ar toji papūga 
moka kalbėt?” Ant ko moterė
le tuojaus atsake: “Ne, ponas 
sūdžiau, niekados ji nekalbėjo, 
nekeike ir nemoka.”

Papūga dirstelėjo ant jos 
perkreipdama galvele ir pa- 
szauke: “Laik heli no,” ir žmo
gus iszsinesze papūga juokda
masis nes sudžia pripažino jam 
paukszti. Moterėlė net užsikim- 
szo ausis ir isžbego isz sūdo ne
norėdama klausyti tolimesniu 
keiksmu papūgos.

KINCZIKAS RADO
TRIS SZIMTUS

DOLERIU

Parodytus Per Dvasia
San Francisco, Cal. — Kvang 

Lung Tse, kukorius vienam isz 
czionaitiniu hoteliu ana diena 
rado tris szimtus doleriu auk
se kurie radosi name jo miru
sio draugo, Wong Ming, kuris 
nesenei likos nužudytas per Ki- 
nisžkus peilininkus. Pinigai 
radosi skuriniarb maisziuky- 
je. Kvang tvirtina‘p»uik dvasia 
jo draugo pasirodo jam laike 
sapno ir parode kur jis buvo 
paslėpęs pinigus. Draugas tu
rėjo sugražinti auksa už kuri 
aplaike bumaszkas.

Aukos Džiulajaus Da- 
ejo Lyg 600 Szimet
Washington, D. C. — Szimet 

Ketvirta Liepos turėjo didesne 
minties rugepjute ne kaip per
nai nes lyg sziai dienai suskai
tyta apie 600 ypatų per visas 
Suv. Valstijas, kurios likos už- 
musztos per automobilius, pri
gėrė, sudegu ir keli nusiszove. 
Apie du itukstaneziai likos su
žeisti.

Per Ilgai Svecziavosi, 
Nužudė Ji

Dunkirk, N. Y. — Juozas 
Bielicki, 42 metu, nužudė savo 
kaimyną, Bena Javorski, 50 
metu, su pagialba pikio. Benas 
atėjo pas Juozą in sveczius o 
kad sėdėjo per ilgai ir nenorė
jo eiti namo, norints gaspado- 
rius jo prasze grąžei kad iszei- 
tu nes jau vėlus laikas ir turi 
eiti ant pasilsio. Kada sveczias 
nenorėjo iszeiti, kilo tarp ju 
barnis. Juozas pagriebė kotą 
nua-pilkio ir reže svecziui per 
galva nuo ko tasai mirę. Palici- 
ja rado nužudytąjį žmogų ant 
ulyczios, pradėjo sznipinet ūr 
užėjo ant pedsakio, areszitavo- 
dama Juozą už žudinsta. Abu
du yra Lenkai ir buvo kaimy
nai per daugeli metu.

— 1940 mete, Suvien. Vals
tijose radosi 6,624,978 ukes.

SŪNELIS SUMUSZE
MOTINA

Daugiau Jos Nematys
Reading, Pa. — Pagal nu

sprendimą- sudžiaus tai Ray
mond Burden, 25 metu, dau
giau negales matyt savo -senos 
motinėlės, 71 metu amžiaus.

Burden likos pripažintais kal
tu už sumuszima skaudžiai 
motinos. Teyas užvedė skunda 
priesz nedora sunu kuris su- 
muisze motina po tam iszmete 
ja laukan. Kada -sudžia jam 
iszsikaite viroka, tėvas su asza- 
romis priėjo prie sumaus kalbė
damas: “ Meldžiu (tavęs, szalin- 
kis ir nuo manes, daugiau ta
vęs nenoriu matyt savo aki
mis”.

Taip, iszsižada tėvai savo 
vaiko kuri užaugino su vilczia 
kad senatvėje turės pas savo 
sūneli prieglauda o ežia kitaip 
atsitinka. Ar-gi ne graudu tė
vams isztarti tokius žodžius? 
O gal kada šuneliui ateis ant 
minties tėvo žodžiai bet jau 
bus per vėlu.

Suspenduotas Už Pa- 
kriksztijima Szunies
Paintsville, Ky. — Kunigu- 

žis Pearce, kuris at ' reipe ant 
saves atyda visu Presbiteri jo
nu czionaitineje aplinkinėje už 
apikriksztinima mažo szuny- 
czio turtingos poniutes, už ka 
likos praszalintas nuo kunigy-s- 
Ifes, vela likos priimtas per baž
nytine valdžia, aplankydamas 
savo parapija adgal. — Vėl, 
su Presbiterijonais viskas yra 
pripažinta.

Senukui Nubodo 
Gyvenimas

Manville, 'N. J. — Juozas 
Ivanczyk, 76 m. amžiaus žmo
gelis, naszlys, mirė czionaitine
je ligonbuteje nuo iszgerimo 
truciznos. iSzeimyna rado ji gu- 
linifi be žado. Del ko senukas 
atėmė sau gyvasti tai szeimyna 
negali dasiprast. O gal suprato 
tėvas kad yra vaikams per di
dele sunkenybe todėl nutarė 
atimti sau gyvasti ir paleng
vinki vaikams sunkenybe.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Italai Tikisi Pagial
bos Nuo Amerikos

Kataliku 
______ ____ y-'.'

RYMAS. — Italiszki laikraszcziai iszme- 
tineja Suv. Valstijoms, kad suszelpineja ir 
laiko szali Rusijos, nes tai yra “Bedie- 
viszka Taika.” • *

Italai turi didele vilti k ad Amerikoniszki Katalikai su- 
szelps savo tautieczius supliekti barbariszka Rusija. Bet, ko
dėl Italiszki Katalikai szelpia ‘ ‘Bedievi Hitlerį” ir prigialbsti 
jam kariauti priesz “Svietiszka fcjrikszczionybe?!”

GAL IR BUVO GERA 
PRIEŽASTIS

Paleisti Žmogeli Namo
Proctor, Vt. — Idant duoti 

proga del Szrmo Donneey kad 
galėtu sugryžti namo ir užsi
imti savo 'apleistais gyvuleleis, 
gubernatorius paliepė, paleisti 
ji isz kalėjimo in kuri buvo už
darytas ant vieno meto už pa- 
degiam kluono.

“Nekalti gyvulėlei ir jo szei
myna kenezia isz priežasties jo 
nebuvimo namie, Ithri jis 15 
karvių, 12 arkliu ir daug kiau
lių ir kitokiu gyvuliu kurie bu
vo tanikei apleisti ir nedažiure- 
ti nes pati ir maži vaikai nega
li dažiureti dideles gaspado- 
ryslfes. Tolimesnis laikymas to
jo žmogaus kalėjime yra nega
limas todėl turės užmokėti 200 
doleriu bausmes ir tegul keliau
na sau sveikas namo.” Taip 
iszsireiszke gubernatorius pa
leisdamas taji žmogeli namo 
pas savo szeimyna.

Jeigu Neapsimalszys 
Tai Gaus Nuo Pacziu- 

les Per Sėdynė
Dėlrcit, Mieli. — Jeigu 36 

metu amžiaus Mikolas Kvasin- 
ski nepaliaus pareiti kas vaka
ru namo užsigėręs ir bereikalo 
plakti savo prisiegele, tai gaus 
tiek per sėdynė kad negales sė
dėt ant kėdės per kėlės dienas. 
Kokiu budu turi tiesa jo mote
rėlė ji bausti per sėdynė? už
klaus skaitylt’ojai? O-gi paeziu- 
le nuėjo in suda su skundu 
priesz Mikola melsdama sūdo 
pavelinimo idant Mikoleli ga
lėtu nubausti saviszkai nes tu
ri amt įtiek pajiegu. Sudžia da
vė moterėlei pavelinima idant 
naudotu gerai stora pantapli 
anlti Mikolo sėdynės už ikožna 
prasižengimą. Lyg sziol nebu
vo girdėt kad Mikolelis butu 
parejas girtas namo. Jo prisie
gele sveria 263 svarus ir Miko
lelis tik 134 svarus.

— Utah valstijoj žudinto- 
jai buna baudžemii per suigzau- 
dima.

— Pas tūla ūkininką Ore
gono valstijoje, viszta padėjo 
kiauszini turinti didumo 6% 
coliu aplinkui, 9 colius ilgio.
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Kas Girdėt
kad .sziadien darbininkas di
desniuose miestuose yra apmo
kamas ir paguodojamas geriau 
ne kaip buvo praeityje.

Da niekados prastas darbi-
laiko ninkas ir mekanikas neuždirb- džiame atkreipti atyda musu 

idant 'Shenandori ir Mahano-jdavo tiek, kiek sziadien uždir-^ dideliems . 
jui ir kituose artimuose mins- ba i'- Ja gauna dviguba mo
tuose, netrauktu musu jaunus ke'sti jeigu dirba ilgesnes va- 
vyrukus ant tarnystos in vais- 
ka. Tarp paszauktu in karino- 
mene randasi didesne CAl. | 
ateiviu — foreigneriu. > <

Kaip duodasi 'suprast t-ai j gnodoti darbininkus.
Amerikonai turi patrijotizma 
burnoje o foreignerei .parodo 
ju 'darbsztuma inžengdami iii 
kariuomene apgynimui 
priimtos tėvynės, 
j -

Musu tėvukai pasakodavo 
kad senove® žmones tai buvo- 
milžinai o in pabaiga svieto tai 
{žmones bus toki maži kad de- 
yyni vyėai gaidi pjaus.

'Tai-gi svieto pabaiga gal jau 
tor|tinasi nes jau 'daugiau kaip 
devynios dideles vieszpatystes 

ji už-

Nepraeina sanvaite

Hitleri pjauna ir negali 
muszti.

te Lile da vis randasi savo upa- j C. F. RĖKLAITIS 
re ir ar pasiliks JO pati. Drau- Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 
ge su laiszku prisiuntė jai pui
kia dėžutė gardžiu saldumynu. 
Karalaite ant laisžko nieko ne
atsake bet negalėjo atsispirt 
neparagavus saldumynu. J

Jau po pirmam, suvalgymui! 
vieno saldumyno užsinorėjo jai 
miego. Po antram jau negalėjo 
atsispirt ir pastovet ant kojų. 
Atsigulė ant minksztos sofkos 
ir tuojaus užmigo sunkiu mie-Į 
gu. Sztai jai prisisapnavo kad 
ji yra sena boba ir kad gyvena 
pati viena sugriuvusioj bakū
žėlėje lankioje girrioje. Visi 
apie ja, užmirszo ir ji niekam 
jau nebuvo reikalinga. Gyveni
mas jos jau baigėsi o ji per sa
vo gyvenimą niekam gero ne
padarė ir nesuszclpe o ir in nie
ką ji nenusiszypsojo. Pasidarė 
jai dabar graudu kad praleido 
savo gyvenimą ant niek, geide 
ji dabar ta visiką pataisyt ir ve
la pasilikti jauna ir patogi ka
ralaite bet jau yra pasenus. Ir 
sztai ji staiga pabudo. Priesz ja 
stovėjo patogus karalaitis Le
vas.

Lile atsikėlė ir padavė jam 
savo balta rankele, norėjo jam 
apsakyti sąvo sapna bet sar- 
matinosi todėl tik tare in ji:

— Pasiliksiu tavo pati.
In kėlės dienas po tam atsi

buvo puikios vestuves. Kara
laite pasiliko visai kitokia mo
terų ir labai maloni ypata.

Iszmoko gyventi del kitu, o 
tik manstyti apie save ir žinojo 
dabar, kad nepraleidineje savo 
gyvenimą ant nieko ir tuszty- 
biu. Karalaitis Levas parode 
jai vargingus ir nelaimingus 
žmonis, kurie reikalavo jos su- 
szelpimo. Suszelpdama varg- 
szus, rado ramybių ir užgana- 
dyma ir džiaugėsi, kad tasai 
sapnas atvertė ja prie ant gero 
kelio. —F.W.B.

gu”. Jeigu daliniesi savo szir-,1 IT* Q 1* 
džia ir duszia ir žinai kaip su- f |§ĮĮ □23.1111 
valdyti savo piktus pasielgi- ■
mus tai pasiliksi “dideliu”. [ . . T _ _ o~. —— - -i----- —------

Ant tuju geru patarimu mel- Mokėjo Randa rerzl) duoliu. Tėvai nuėjo pas susi- 
‘ Metu Už Narna, Kuris ri“knisius j™'?1“’ :pTtyja- 

’ |mi jiems kad ju dukrele stai-
Prie Jo Prigulėjo į gai apsirgo ir negali dalyvau

ti ant baliaus..
Liūdnai atsibuvo tasai ba

lius be karalaitės. Po kokiam 
tai laikui nubodo karalaitei 
klausyt skaitymo tarnaites. 
Geide dabar pasirodyt ant ba
liaus. Jau ketino atsikelt nuo 
sofkos kad sztai staiga! atsida
ro durys kambario ir ant slenk- 
sezio stojo labai patogus jauni
kaitis. Karalaite sjtaigai pa- 
szclko nuo guolio ir nusistebė
jus negalėjo isztarti ne žodelio, 
taip buvo perimta patogumu 
jaunikaiezio.

— Perpraszau szirdingai, 
mano maloni karalaite, negalė
jau sau atsakyti tosios laimes 
ir džiaugsmo 'dirstelėti ant sa
vo busimosios pacziules. Kokis 
tai balselis man pasznabždejo 
kad tu nesergi ir kad tiktai tu
ri kokias ten naravastes”.

— Kaip tu drysti vadyli ma
ne tavo busianezia paezia. 
Kaip tu drysai ineiti in mano 
pakaju be pavelinimo?

— Ka tik dabar prasziau pa- 
velinimo itavo tėvo kad tave 
leistu už manės ir likausi per 
tęva priimtu kaip jo žentas. 
Todėl maniau kad turiu tiesa 
ateiti pas tave.

— Iszeikie isz ezionais kuo- 
greieziausia, nenoriu tave ma
tyt savo akyse ir niekad nepa
sitiksiu tavo pati, — paszauke 
karalaite su piktumu.

Persigand'us tarnaite, stovė
dama užpakalyje karalaites, 
davinėjo su ranka ženklus jau- 
aiikaicziui idant isz
paikajaus. Žinojo gerai užpyki
nau karalaites ir jos karszta bū
da. Jaunas vaikinas tik nusi- 
szypsojo ir nieko neatsake. Isz- 
ejo lykiai uždarydamas pa
lengva duris paskui save. Ka
ralaite Lile neiszejo pas sve- 
czius dalyvauti ant baliaus.

Perejo daug laiko. Tėvai vis 
melde dukreles .kad iszteketu 
už karalaiczio Levo nes taip, 
vadinosi lasai jaunikaitis ku
ris taji vakaru taip užrūstino 
karalaite. Lile nenorėjo sutikti 
ant tėvu meldimo bet tanikei 
maustydavo apie patogu jauni
kaiti nes jis jai labai patiko. 
Maustė, kaip ji priversti kad 
a'tvažiuotu ir ja perpraszytu 
ant keliu. Bet karalaitis Levas 
ne nemis'lino atvažiuot. Tik jis 
prisiuntė savo siuntini su laisz- 
ku su užklausyniii: ar karalai-

■ Ar-gi guodotini skaitytojai 
arba “overtaim”. i pamislina kas atsitiktu su mu- 
kada pradėjo szaukti'mis ezionais Amerikoj jeigu

dalis! jaunus vertikus in kariuomenėj Vokiecziai sumusztu Anglijai. . -
I darbdavei daugiau pradėjo Gal pamislysit kad Vokie-' P™ jo dei Jono Bmitroek.

Į London, Anglija.— Ernestas 
Monroe per 20 metu mokėjo 

f ramia už narna kuris prigulėjo

savo

Isz tarpo daugelio 
Amerikoje gyvenanezi u 
viu, daugumas įtik laukia kad 
užsibaigtu szioji kare ir kad 
Lietuva vela adgautu savo lais
ve, tai maloniai gryžtu adgal 
in savo tėvynė Lieituva.
• Kiekvieno tėvynainio yra 
toksai geras ir gražus noras 
bet ar-gi pasieks gryžti nors 
pusei isz ju. 1. Daugelis yra j 
tame priežaseziu.

Vieni yra vede su svetimtau
tėms moterems ir turėdami 
szeimynas vargui kada grysz 
kad ir norės.

Vedusieji iszaugino ir isz- 
mokino czion savo vaikus, pa
sitikdami senatve baigfPprie 
feavo vaiku czion gimusiu ii1 au
gusiu, gryžti negales nes ka ten 
galės veikti ant senatvės... 
Tėvynė "visa suardyta, sunai
kinta, iszdeginta ir gentis uiž- 
muszti.

> Sveikata czion paterioja, ne-, 
feugryž in ievyne ubagaut nes 
tokiems nors isziokios tokios 
yra prieglaudos ir valdžia mo
ka senukams pensija o Lietu
voje to nėra.

czion
Lietu-

| ežiams bintu per toli atplaukti va® Buntroko pardavė narna 
J3,000 myliu in ezionais per At-, Monroe tėvui bet apie 

užėjo gerove bet ir miesteli u o- hmtiko mares bet teikia sa‘r" 
se padidino mokesti darbiniu- ;P'ras^ kad sziadieninei isziadi-.
karas ir sutrumpino valandas ma’- orines masziinos h sub- 
darbo. Sitokas darbininku per
mainė viską.

Isz mažesniu miesteliu ir pe- 
cziu iszvažineja kasdien dau
gelis darbininku ir sunku ji su
laikyt ant vietos. Didesniam 
mieste uždirba daugiau pini
gu kurie sziadien yra labai rei
kalingi ant užlaikymo žmo-i 
gaus. Beit reikia atsiminti kad. 
didesniuose miestuose yra 
brangesnis pragyvenimas.

Isz kožno mažesnio miestelio 
žmones 'bėga jeigu gali atsi
kratyt nuo savo prapereziu, 
jeszkodami didesniu (uždarbiu 
didesniuose miestuose. Isz lo
kio miesto kaip Shenandoah, 
Pa., jau iszvažiavo apie trys 
szimtai szeimynu.

Isz priežasties kad ateivyste 
in czion sulaikyta ir nėra kam 
užimti vietas iszkeliavusiu in 
kariuomene, darbininkai yra 
reikalaujami ir gerai apmoka
mi. Taip tai anit galo atėjo szal- 
tis ant szunc, net jam kojos su- 
sza'lo!

Pacziuoti vyrai apleidineja 
savo szeimynas apdarkydami 
gerus daginis falirikuose, laivu 
dirbtuvėse arba amunicijos ir 
ginklu dirbtuvėse o norints už- 
dirbineja gerus pinigus bet ma
žai isz to jiems pasilieka, mo
kėdami. už kurdus1 ir užlaiky
mą savo szeimynu namie.

Ne tik didesniuose miestuose

marinai greitai atliktu taja ke
lione.

In szeszis menesius po su- 
muszimui Anglijos Vokiszki 

i laivai ir eroplanai su kareiveis 
atplauktu ir atlėktu in musu 
pakraszczius uždėti milžinisz- 
kus padotkus — bilijonus dole
riu kontribucijos kuriuos turė
tumėm užmokėti be jokio pasi- 
prieszinimo.

Todėl Amerika turės pride
di visas savo pajiegas del a'li- 
jentu, ne tik pinigiszkai ’bet 
ginklais o Amerikoniszki vy
rai, mo'teres ir vaikai turės sa
vo tevyniai prigialbeti musu 
draugams alijeritams.

Jeigu mes negalime neszioti 
ginklus tai turime prigialbet 
savo spėkoms ir pinigais o jei
gu 'darysime prieszingai it ai 
Vokietis laimes kare. O tada, 
Dieve susimilk ant musu, mu
su moterių ir dukterim

.Lai 
sunirs nežinojo. Kada levas 

jonroe mirė, sūnūs pasiliko 
n ame ir mokėjo randa. Viskas 
isizsidave, kada Vokiszka bom
ba suardė ir tarp griiuivesiu li
kos surasti dokumentai, kurie 
parode, kad namas prigulėjo 
prie Monroe.

Vėtra Užmusze Kelis
Ir Sužeido Daug

Hong Kong, Kinai.—Smarki 
vėtra 'kiuri prapute ezionais, 
padare daug b'ledeis, užmusze 
kelis žmones ir siužeide daug 
kaipo apvertė kelis laivus pri- 
stovoje. Vėtra parverto kelis 
namus iižimus'zdami vis'us gy- 
ventojins. Bledes milžiniszkos.

nepasirodė ant baliaus tiktai 
■atsigulus ant minksztos sofkos 
liepė tarnaitei skaityt jai kny
ga. Ant tojo u par o nebuvo gy- 

Devai nuėjo pas susi-

:: Gabiausias Balsamuotojas

fI
 Geriausia Ambulance

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 532-J

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO
Angliszka Milijonierka 
Paprasta Darbininke 

Fabrike

Vokietijoj kas kart duodasi 
jaus'tis didesne stoka darbinin
ku, vyriszikos lyties nes in ka
riuomene jau pritraukta jauni 
vaikinai da neturinti 17 metu. 
Todėl, pas/d paskutini užver
tini raparta, pasirodo, buk 39,- 
734 moteres dilba kasyklose, 
amunicijos dirbtuvėse ir kito
kiose szakose pramonystes o 
vaiku dirba 63,957. Uždarbei 
blogi ir turi dirbti priverstinai.

Alderley, Anglija. — Patogi 
20 metine duktere milijonie
riaus Yolanda de Ferranti isz 
Cheshire, norints yra turtinga 
ir aplaike visa turtą po miru
siam diedukui, dirba vienam 
isz czionaitiniai fabriku kaip 
prasi? dUrdŪuYih. GV-iuS tė
vais V. Ferranti yra vienas isz 
žym iauisi u b i z n ie ri u.

Mergina dirba fabrike gink
lu. Kaip ir visos darbininkes 
važiuoja in darba bosu ir pra
deda darbą nuo 8 valandos 
dirbdama iki 6 vakare.

AKYVI TEUPINELEI.

Po tėvu mireziai, vaikai da
linasi patikima, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

t.f.) Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”
PRISIUSKITE "ŽYS 

TIKTAI 50£ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

Geriausi daktarai užtikrina 
buk szvarumas stiibos, ant kie- 
jtno ir ulycziu yra geriausias 
ginklas įpriesz visokias ligas. 
Lai ant to temina gerai musu 
gasipadineles, aut niek nusi- 
duos visoki vaistai jeigu stuibo- 
je bus neszvarumas, szaszlavos 
ant kiemu o skiepas sodyba vi
sokiu purvu. O kur szaszlavos 
ten randasi gaivaleliai mušiu 
kurios yra svarbiausiu prapla- 
tintoju visokiu ligų. Muse pra- 
fplaitina sukatas, dipterija, ti- 
fusa ii- kitokias užkreczlamas 
ligas. Muses privalo būti nai
kinamos kuodą ilgiausia o ge
riausiu ginklu įpriesz tai yra 
szvarumas name ir ant kiemo, 
įpriesz-nami ir skiepuose.

Profesori us sociologijos 
('draugijos mokslo) isz Illino- 
jaus universiteto, profesorius 
Jole Chitwood abejoja Imk vy- 
riszka veisle yra dideliam pa
vojuje už keliolikos metu. Jau 
nuo keliolikos metu tasai pro
fesorius tyrinėja ir daejo prie 
to, kad vyriszika veisle bus nu
stumta nuo szito pasaulio per... 
moteres. Jau sziadien užėmė ir 
apžiojo moteres geriausias vie
tas fabrikuose, bjuruose, viso
kiuose dinstuose ir 1.1. Kasdie
na daugiau moterių pradeda 
u^iminet darbus fabrikuose 
kur pirmiau dirbo įtik vyrai. 
Kada paszauks visus jaunus 
vyrukus ant tarnystos iii vais- 
k,a tai da. daugiau moterių už
ims ju vietas su geromis užmo
kėsit ims. —■ Vyrucziai, laikyki
tės drueziai ir nepasiduokite 
bdbiszkai veislei.

James Gariett, isz Wauke
sha, Wis., badai t uri didžiausia 
kamuolį siūlo ant svieto. Taji 
siūlą surinko jis nuo pundeliu 
kuriuos atneszdavo žmones su 
skalbiniais in jo skalbihyczia. 
Rinko jis 'taji siutą per 18 me
tu ir vyniojo ant vieno kamuo
lio kuris sziadien sveria 92 
svaru. Apskaityta kad ant to
jo kamuolio randasi siūlo ant 
184 myliu ilgio.

KARALAITE LILE

' Geriausias bankinis kasie-
rius negali suskaityt daugiau. reles sunaudoja kas meta “ais- 
pinigu in Valanda laiko kaip! 
deszimts tukstaneziu doleriu | 
Bet dabar su pagialba naujoj 
iszrastos maszinukes gali siįĮ 
Skaityt 50 tukstaneziu dolor'1 
in valanda. Toji maszinu^g 
skaito penktukus, deszimtuk J 
ir centup sudeda juos in pundl- 
kus, .suvynioja ir inmeta |n 
Bnaisziuka, Kada ineina iii ntfa- 
szina falszyvas pinigas, toji/ ji 
isemeta laukan. i

Be abejones galima si lyti

SETAS Nr. 100
— Mississippi upe turi 

4,200 myliu ilgio o upe Ama
zon 4,000 myliu.

—■ Miestas New Yorkąs pa
dirba 46 procentą visu vyrisz- 
ku drapanų Amerikoj.

— Mete 1633 likos aitvežtas 
in Amerika pirmutinis videl- 
cis ir padovanotas gubernato
riui John Winthrop.

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saule, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso:
SAULE PUBLISHING CO..

Mahanoy City, Pa. U.Š.A.

pUIKIAiM
kiu sodu, gyveno patogi ka

ralaite Lile. Gal jums iszrodytu 
kad karalaite turėtu turi užga- 
nadinta isz savo gyvenimo ir 
būti laiminga. Turėjo ji visko, 
ko tik sau geide: puikius pa
rėdus, puikias karietas su bal
tais arkliais ir puikius žem- 
czi ugus, koki tik radosi ant 
svieto. O bet karalaite Lile ne
buvo laiminga. Niekas ja ne
linksmino, vaikszcziojo nuliū
dus ir nusiminus ‘per visas die
nas, nebuvo užganadinta nie- 
kuom ir niekas ja neapejo. Jos 
tėvai pasiimdavo ja ant tolimu 
kelionių, 'pargabendavo del jos 
isz visu daliu gardžiausius val
gius ir parėdus 'bet tas nieko 
nepagialbejo. Karalaite vis bu
vo nuliūdus.

Kada jau karalaite daejo lyg 
18 mėtų, tėvas«sumanė ja isz-' 
leisti už vyro. Iszikele dideli 
'lialiu ant kurio) suprasze visus 
jaunikaiezius isz visu aplinki
niu karad'yscziu. Karalaite ap- 

szonlkauliuis, man sulužo visi^ 'puikias szlebes padabin- 
cigarai Ikuriuofe ifurejau kisze-j 
niuje,— atsake graudžei baisi- 
kelis'tas.

Baisi Nelaime
Tūlas) baisiklistas važiavo 

smar'kei plentu ir parvirto in 
grabe.

— O, D ieve!— (užsiėmęs unž 
dciszinio szono s*u ranka)— visi 
sulužo, ne vienas nepasiliko 
cielas,— buvo labai isz to nusi- 
minias ir baise! rūgo jo.

Pravažiuojantis automobilis
tas ■sustojo, pakele 'baisiklišta

Dvasiszkas tevetįs, Reveren- nuo žemes nhveže pate daktara,. 
das William Hindman, isz Yon
kers, N. Y., apskaitė buk Amc- 
■rikoniszkos merginos ir motė-

krymo” už deszimits milijonu 
doleriu. Geriau .padarytu to-
sies moterėles ir merginos, kai-' 
ba tasai dvasiszkasis, idant 
tuosius pinigus paaukautu del 
Raudono Kryžiaus draugoves 
per ka padarytu didesne nau
da, kaip laižydamos suszaldy- 
ta smetonele.

kuris peržiurėjo žmogų, kuris 
vis szaukc:

— Visi sulužo, ne vieno cie- 
lo nepasiliko!...

— Gana tu ruigojimu — su- 
szuko daktaras piktai. Ne vie
nas szionkaulis nenulaUžtas!

— Bet asiz nekalbu apie

Jeigu (turi pinigu ir žemisz- 
ku turtu tai esi “ponu”, 
nustebini svietą savo narsumu1 (catferpillar) 
arba žinysta, it ai esi “garsiu- plaukus.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 
Dalejdus

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

tas su deimantais ir visokeis ' 
papuoszais bet nebuvo isz to ' 
iiižganadinta ir vis lindėjo. ' 

— Ne eisiu ant baliaus ir ne- '
— Zuikucziu ausys randasi pasirodysiu svecziams, lai ma- ' 

ju pilve; svirplys turi ausis nes laukia visi jeigu nori bet ’ 
; gniusas'asz ne eisiu. i

girdi per savo1 Norints itevai ja melde ir ker-Įj
■ I szino visokeis budais bet Lile u

,<aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiame reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78

120 W. Centra St. Mahanoy City

Jeigu1 pryszakincse 'kojose; 
a von in n ' nilt 11 <1 t• \ rvi v./l i v “SAULE” Mahanoy City, Penna.
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VAIKAS ATVERTĖ
cziau kad nors ji sz'liaužinejo 
po narna ruipindam’asi .savais 
mažais darbeliais, jos gyvybe 
buvo vis vien 'dideliame pavo-

— juje. Asz ja isziklausinej.au ir
... . , ... I sužinojau kad mano tarnukas,

ežia kuria Kristus insteige. iT , , ,,,.m j . . 'Jokūbas Baltis tikrai atvedė— Tu, Jokūbai, rszrodai gi- ... . ,, v . ,szia siela prie Baznyczios du-(
jiiu! Jinai buvo jo atversta o
sztai asz, gyvendamas visai ne-, 

Į toli szios vargszes vargingu na.-1 
1 mėliu nežinojau net kad ji yra.lai Kii'uvjaio |pxnuxuj&.vi5iu. jau, .. . ... „ Ji prasze kad ja .apkrikszty-■esu buvęs prie Pirmos bzveii- . .. , ,
’ n VI O 11. n n « I \ • (▼' i •-> I-v-,, . r» 4- x ■- 4

tosios Komunijos. Žinai, asz 
jau trylikos metu.

— Asz nedaug .suprantu apie 
tuos dalykus, kuriuos tu mini.

— Ar girdi, ponia Moss, — 
tare jis su gyvumu, — asz atsi- 
nesziu savo Katekizmą ir mal
dų knygele ir jums isz ju pa
skaitysiu.

— Vai, mano brangiausis 
vaikeli! — suszuko senute. — 
Ar isztikruju? Ar neims tau 
per daug vargo daryti tai, vie- 
įfoje eiti žaisti? Vienok asz la
bai megeziau kad pasikaitytu- 
mei. Asz dažnai manstau, ar 
Gerasis Žmogus danguje kuo
met nors pamansto apie tokia 
vargsze kaip asz!

— Jeigu jus įkalbate apie 
.Szvencziaulsiaji Vieszpati, — 
tarė Jokūbas, pakeldamas ke
pure — asz niekuomet negirdė
jau ji taip vaidinama, kaip kad 
tamsta Ji vadini. Bot. jeigu ma
nai apie Ji, tai žinok, kad Jis 
myli žmones kaip tamsta. Juo 
jie senesni, vangingesni, labiau 
serga, tuo labiau Jis juos myli 
ir asz itai tikrai žinau... Ma- 
mia taip sako, ir sesers taip sa
ko ir tėvas Aleksandras ir-gi 
taip sako! Asz atsinesziu kny
gas rytoj. Tad bukite pasiruo- 
szu'si, .ponia Moss! — ir Jokū
bas, nueziuožes nuo skrynios, 
iszejo.

Jokulbas duotaji žodi iszpil- 
de. Ant rytojaus jis atsinesze 
mažaji Katekizma ir skaitė ke
letą skyrių. Vargsze moterisz- 
ke dažnai savo klausymais per
traukdavo, jis-gi teisingai in 
juos atsakinėdavo. Jis jautėsi 
daras ka nors žmogiszkai sie
lai. Jame buvo misijonieriaus 
instinktas ir jis ji seke lygiai 
kaip trys 
Žvaigžde.

Dabar ne 
praleisdavo, 
ma, bent Insakyu ir Sakramen
tu 'dalis ir ne vienas mokinys 
neturėjo uolesnio mokytojaus 
ne mokytojas uolesnio mokinio. 
Senoji Elena palengva regejo 
szviesa. Dievo malone lanke 
jos varsze neapszviesta siela. 
Pagaliau ji tarė:

— Jokūbai! ar žinai ka asz 
sziomis dienomis maseziau?

— Ne, — tarė Jokūbas. O 
ka?

— Tai, kad jau laikas man 
apsikrikszt.yti ir būti Katalike.

— Ar 'isztikruju? — užklau
sė Jokūbas paszokdamas.

Jis nebuvo supratęs visu 
mineziu ir nagrinėjimu, kurie, 
invyko senosios Elenos minty
je beszirdyje laike tu ilgųjų va
landų, kuriomis jo nebuvo.

— Asz isz 'szirdies tai sakau 
ir troksztu!

— Jeigu taip, — tarė Jokū
bas, — tai asz turiu paszaukti 
tamstai Tęva Aleksandra.

— Atvesk ika tik nori. Asz 
tiktai troksztu jausti Vieszpa
ties eisima.

Ir taip Jokūbas atėjo pas 
mane. ,■

Asz nustebau, kuomet iszgir- 
d'au atpasakotasias smulfcme-

iSztai viena ryta jis rado ja. 
dveisuojaniezia; jos akys isz- 
plestos, veidas iszbales, kaip 
mirtyje. Jokūbas buvo tikras 
kad ji mirsztia. Pirma jo min
tis bulvo paszaukti kunigą bet 
atsimindamas motina sakiusia 
kad ligone ošianti Protestante, 
jis mane nebusią žalos sukal
bėti kefetas .poterėliu. Tad at
siklaupęs ties lova, jis pradė
jo garsiai kalbeli Gailesties 
Akta; po tikėjimo, vilties ir 
meiles aktus, ‘‘Teve musu” ir 
“Sveika Marija” — visas pa
prastas kūdikio maldas. Kuo
met jis nutilo, pastebėjo kad 
jai buvo geriau, kad jos veidas 
pradėjo iszrodyti kaip papras
tai. Jis tuojau paragino ja imti 
karszitos sriubos ir padėjo jai 
srėbti. Ji atsigavo ir kai ja. pa
skui paliko, tai ji jautėsi labiau 
kaip sava. Ji pasisakė įkartas 
in -įkarta turėjusi tokius ant
puolius ir jaute kad jie jau silp
nėjo. Jokulbas nežinojo ka sa
kyti, tad jis 'tylėjo.

Kuomet Jokūbas vėl atsilan
kė pas ligone tai buvo jau po 
pietų ir ponia 'Moss sėdėjo ties 
langu savo senoje kedeje. Jos 
veidas tartum kalbėjo Jokūbui 
kaip jis buvo laukiamas. Pasi
sveikinęs su ja, jis užsikrauste 
ant skrynios ir pasmaukė ke
pure ant pakauszio. Jis jau bu
vo pamėtės visa 'bailumą ir kal
bėjo įsu ja gana laisvai. Ji visai 
neblogai iszrode kuomet būda
vo apsidabinusi, Jokūbas sa
kydavo, ypacz-gi sziadien su 
įsa'vo sizvariais drabužiais ir 
žiuTiksztu; jos tankus balti 
plaukai buvo lengvai susukti, 
jos rausvos akys žėrėjo džiaug
smu; buvo malonu iri ja žiūrėti. 
Vaikai ifai žino taip gerai, kaip 
suaugusieji ir Jokūbas jaute 
koki tai iszdiduma žiūrėdamas 

. in slavo ligone.
— Jokūbai, mano.vaikeli, — 

tarė ponia Moss. — Asz jokiu 
bildu negaliu iszvaryti isz sa
vo galvos tu maldų, kurias kal
bėjai ana diena. Asz niekuomet 
nežinojau kitos maldos kaip 
tik paties Isaganytojaus mal
da: “ Teve musu, Kuris esi 
danguje.” Kur-gi tu iszmokai 
jas visais.

— Asz jas kalbu .kasdien — 
iszmokau mokykloje. Ar-gi jus 
nešnekate “Vieszpaties Ange
las” ir '“Szvencziausioji fizir- 
dis ? ’ ’ Bet,’ asz pamirszau; tams
ta esi Liuterone. Kaip gaila! — 
ir vaiko veidas pareiszke toki

i tikra rūpesti kad vargsze mo- 
teriszke negalėjo inlsižeisli. 
Tad ji nužemintai tarė:

— Gal ir gaila, Jokūbai, bet 
asz tik tiek buvau iszmokinla. 
Mes mažai žinojome apie tikė
jimą savo namuose. Ar nemalo- 
netum'ei atkartoti man tas mal
deles?

— Su mielu noru, — tarė J o- 
kubas 'džiaugdamasis' 'busiąs 
nors kiek naudingas. Jis nusi
ėmė kepure, atsiklaupė, persi
žegnojo, sudėjo gražiai rankas 
ir pradėjo Gailesties akta; po 
tam ir kitas maldas, kaip pir-

■ ma karta. Senute atydžiai in ji 
žiurėjo. Jo akys buvo nuleis
tos, jo mintys persiėmė tuo, ka 
veike. Pabaigęs persižegnojo, 
užsilipo vela ant skrynios, su
rietė po savim .kojas, užsimovė 
kepure ir visiszkai kitu balsu 
tarė:

— Ar ne gražios tos maldos? nas ir visu greitumu nusisku- 
Jos taip senos, kaip sena Kalta- binau aplankyti
liku Bažnyczia o ji yra Bažr.y- žmonos Moss. Tuojau pama-

liai insitikines — tarė senute. 
Kas tave visa to iszmoke?

— Visa tai yra mano Kate
kizme — jis atsake — ir asz 
tai girdėjas (pamokose. Asz jau 
■esu buvęs ‘prie i

Iszmincziai .seke

vienos dienos ne-
Perejo Katekiz-

cziau nes ji nebuvo kriksztyta 
ne Liuteriu Bažnyczioje.

Asz prižadėjau tai padaryti 
sekanezia .dienia.

Vėliau aplankiau Jokūbu 
motina kuri man visa papasa
koja: kaip ipati sutvarkė žmo
nos Moss namus ir kaip kasdien 
siųsdavo Jokūbą su maistu. Ji 
dabar prižadėjo vėla nueiti ir 
paruoszti visiką Krikszitui.

Sekanezia diena senoji Ele
na buvo pakrikisztyta. Jokū
bas buvo Kriksztd tėvas ir bu
vo pagarbus lyg angelas.' Dar 
po keliu aplankymu asz sutei
kiau jai įpirmaja Szventa Ko
munija. Jokūbas ir ten buvo: 
jis paskaitė dėkojimo maldas, 
kai asz iszejau.

Dievas tartum prailgino jos 
gyvenimą kad tik užbaigus jos 
sielos iszgainyma. Ji, matyt ėjo 
silpnyn ir .silpnyn po priėmimo 
Sakramentu ir viena popieti 
asz suteikiau Paskutini Patepi
mą, buvo ir Jokūbas. Asz ma- 
cziau jo rimtame, vaikiszkamie 
veide, kad in ji inspudingai ir 
viskas atsiliepė. Jos-gi meilin
gas vaiku'czio gaibinimas -buvo 
graudinantis. Ji džiaugėsi ma
tydama ji kambaryje.

Viena diena nuejas po Mi- 
sziu, radau Jokūbą klūpojanti 
szale jos lovos. Vaikutis ne ne
krustelėjo kai atidariau duris. 
Vienu žvilgsniu ipamacziau kad 
senoji Elena buvo jau negyva. 
Jos veidais buvo baltas kaip 
sniegas, akys užmerktos ir ma
loni szypsena, tartum motinos, 
puosze jos visa iszvaizda. Taip 
ramiai ir saldžiai ji iszrode kad 
Vargu buvo ja pažinti. Jos tan
kus 'balti plaukai gulėjo vir- 
szum jos galvos; jie pridavė in- 
stabu rimtumą jos ramiai isz- 
vaizdai, tartum ji dėvėjo .sidab
rini vainiką. Jokūbas pažvel
gė auksztyn ir (tarė užkimusiu 
balsu:

— Teveli, ji mirė man bein- 
einant. Ji tartum szyptelejo ir 
tarė: Telaiminiaxtave Dievas, 
Jokūbai ir užsimerkė. Asz ne
galėjau tikėti, kad ji mirszta. 
Ar jinai tikrai negyva, teveli?

Asz ranka apkabinau jauną
jį apasztala.

— Taip, Jokūbai. Ji negyva 
ir danguje. Bet, mano vaikeli, 
tik tavo didele pagial'ba ji ten 
.pateko.

Sužinojome isz betureziu na
mo virszininlku, kad jos vyras 
buvo jau miręs. Tad palaidojo
me vargszo Elena įsu Szv. Mi- 
sziomis ir davėme jai sklypeli 
žemes musu kapinėse.

Jokūbas ir asz buvome vie
ninteliai raudotojai, stovinti 
szale jos paprasto kapo.

— GALAS —

vargingos

t

Prie Suskavanos ežero, 
Ten ne yra gero, 

Norints pusėtinai Lietuviu 
czion gyvena, 

B'et jau gana.
Sarmiatinasi būti Lietuveis, 
O jeigu ir in kuopeles sueis, 
Tai ungarsikai z-agarioja, 

Net apsiseilioja.
Nesenei .susirinko sportai, 

Ir insitraukia gerai, 
Liežuvei įsusimaisze, 

Ir sau žandus apmusze.
Negana kad stuboje ėdėsi, 

Bet ir lauke kaip szunes ėdėsi, 
Ne įtiktai žandai nukentėjo, 

Bet ir surdutai in Skutus nuėjo. 
Tame name pusungarais 

gyvena, 
'Tai tankei velneva atslbuna, 

Net su ungarkom szparkinasi, 
Su jom nuolat vedžiojasi, 

O jau keli ir apsipaeziavo, 
Po ungarka, vaikine, gavo. 
Lietuvaites neturi ka daryti, 

'Turi in kitur įvažiuoti, 
Kur .ant giliuko pataikins, 
•Ir .sau Lietuvi parūpins, 
■O ka nebages gali, daryti, 

Turi sziksznosparniuš pamesti.
* % * \ 

In bažnytėlė viena^, 
Sportelei keli sueja',

Poni Laura Ža'lionis, iisz 
Pittsburgh, Pa., ras'zoi:— Pri- 
si’uncziu tam'istoms užmokesti 
už laikraszti ‘ ‘ Saule, ’ ’ kuria 
myliu laibai įskaityti, nes man 
laibai ipatinka “Saule,” ir turiu 
džiaugsmu ja skaitant.

‘ ‘ VAINIKĖLIS,“ Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% eol.,
300 pus. Aiszkus drukas,. .50^’pi iszdume.
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

j Už trisdeszimts žemiu gyve-. 
Ino turtingas ir galingas kara
lius. Didžiausias jo turtas bu-j 
vo — vienu viena duktė, kuria 
ir mylėjo labiau už viską. Ant 
tos szalies Dievas nuleido ma
ru, arba liga nuo kurios niekas 
negalėjo apsirgęs iszlikti gyvas 
ir tuojau mirdavo. Pagalios ta 
liga apsirgo ir mylimoji kara
liaus 'duktė. Karalius skubiai 
is'zsiuntinejo pasiuntinius iii' 
visus .savo karalystes krasztus 
kviesti žinovus, prižadėdamas 
tam, kuris iszgydys jo dukteri, 
didžius turtus.

Vienas paprastas senelis at
vyko pate karalių ir pasakė 
jam: “Jeigu nori kad tavo duk
tė pasveiktu tai sujeszkok sa
vo karalystėje toki žmogų ku
ris butu visu kuo patenkintas 
ir laimingas; nu vilkes nuo jo 
mars'Zikinius, apvilk jais ligo
ne — ir ji pasveiks.”

Ir pasiuntė karalius pasiun
tinius in visus savo karalystes 
krasztus. Jie iszvažinejo ir isz- 
jeszkojo visus butus, pradedant 
nuo didžiausiu rumu ir bai
giant pavargėliu buteliais bet 
galingojo karaliaus karalystėje 
nerado ne vieno laimingo pa.- 
valdinio. Kuris ir butu paten
kintas savo likimu — tai turto 
maža; kuris ir turtingas bet 
norėtųsi būti dar turtingesnių, 
kurio szeimyna gera tai kaimy
nai nekokį, — žodžiu .sakant, 
ndbuvo tokio, kuris 'ko nors ne- 
troksztu.

Karalius didžiai liūdėjo ir 
jau buvo beatsisveikinęs savo 
mylimajai duktere kad sztai 
pasigirdo balsai: ‘ ‘ Rad ome, 
radome!” Nuo to karaliaus rū
mai įtarsi- atgijo; prisirinko

IŠzjjoisiuiS pradėjo ^rylt. 
Pradėjo vienas kita /stumdyti, 
iSzveistorius atėjo;juos isz- 

/va.ryti,
Sporteli viena paėmė už ausu, 

O kita suėmė už plauku. • 
Paleido tropais žemyn,

O kita .spyrė in užpakali, 
Szveistorius buvo .smarkus, 

Ba prižiūri ir vaikus.
Tokiu vyru visur reikia, 
iNorints/ juosius peikia, 
Bet savo užduoti daro,

Ir pared'ka visame daro.
* * *

Detroite randasi du girtuoklei, 
Suvis pasileido kaip gyvulei,

Kaip latrai apdraskyti, 
Antiakei nuolat apdaužyti. 

Žmones turi nemažai juoku, 
Isz Lietuvisziku pasiutėliu,

Norints abudu paežiais turi, 
Bet ant tuju nežiūri.

Abudu ant bardo buna,
Bet jau iszvyti ketina, 

Geriausia .sėdėkite kvailei 
■stub oje,

Tegul kožna apdumoja,
Ka toliaus su jumis bus,

Kada kūne pajiegu nebus, 
Geriau užsiimkite skaitymu,

Ne naktiniu valkiojimu, 
Asz jums'prieteiiszkai sakau, 
Ba ant svieto ilgai bunu tai 

daug žinau!

daug žmonkį- *r>i 'kalbėjo ir 
džiaugėsi jog karalaite taps 
sveika ir kiekvienas norėjo re
gėti laimingaji. Kas jis? Kur 
jis? Duokite ji czion, pakol 
laikas; ir kur ji radote?

Pagalios pasirodė ir laimin
gasis. Jis buvo apsitaisęs pap
rastai, — atėjo peksezias. Pa
mate ji, žmones didžiai nuste
bo.

— Asz tave apauiksuosiu — 
tarė karalius — ir perku vie
nus- įtiktai tavo marszkinius; 
praszylk ko nori.

— Juk asz neturiu marszki- 
niu — atsake laimingasis.

— Kaip tai neturi? Marszki- 
niu neturi?! Nusivilk nuo saves 
paskutinius, aszitave už tai api
pilsiu auksu!

— Isztikruju neturiu marsz- 
kiniu... turėjau kitados bet su- 
sineisziojo ir juos numecziau...

Karaliaus duktė turėjo mir
ti.

Skaitykite “Saule”

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Nesulaukus l . i
r Pagryžtanczio |

Sūnelio!...

Viskas saldžiai miega 
tamsume nakties,

Tiktai dar girdėti
verksmas motinėlės,

Ji verkia ir dejuoja,
sėdi prie langelio,

Laukiau t gry ž t anezio 
isz Ameriko sūnelio.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo

Bolszevikai Buvo Atė
mė Isz Lietuviu 4,600 

Namu
Kaunas.— Žinios šlako, kad 

Kaune buvo atimta isz Lietu
viu nemažiau kaip 4,600 namu. 
Ju vedėjai buvo pastatyti Žy
dai Komunistai. Dabar jie vi-

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI’! 1

i

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS o- 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Jos veidas raukszletas, 
indube akeles,

Iszbalusios jos lupos, 
skausmai ant szirdeles,

Nežino kur jis dingo,
kas jam atsitiko,

Kaip užpustos 'žvakes 
ugnis, jis pranyks.

Jai rodos kad vakar
Mažiuleli liūliavo,

Geltonus plaukus glostė, 
mažiuleli bueziavo,

O 'dabar ji viena
verkia ir dūsauja,

Negali užmigti, 
jos naktis tamsoji.

Jau visur vaizdenas
sūnelio veidelis,

Ira.usy.sia skamba
malonus jo balselis,

Bet... tuszczios svajones, 
negryž jos sūnelis,

Užmusztas kasykloj 
nuo juodos angleles;

Duok Dieve jai kantrybe, 
senai mortynelei,

Ta viską iszkesti, 
ramybe szirdelei. —Rex.

Tieji kurie persikrausto iri 
adresa, o tuom palengvinsite 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!
SAULE - MAHANOY CITY, PA.

3 ISTORIJOS *Irlan
------------------------ da arba
Nekaltybe Suspausta, Rober
tas Velnias ir Medėjus.

:: 250 ::
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

flftPNORIIIC

Sunkiausi Uždaviniai
Ant Svieto

Tūlas mokytas profesoris teu- 
rasze sekancziuis sunkiausius 
ant svieto d alykus, del iszpil- 
dirno, o (kurie yra sekanti:

—■ Pastatymais Egipeijon- 
iszku piramidu Egipte.

—< Privertimais kongresme
nu Washingtone, D.C., ant nau
dojimo savo locno proto.

— Isz'kaslimais Panamos 
Kanalo.

— Tarnysta Prezidento 
Meksikos.

— Dirstelėjimas in zerkola 
kada motere atsikelia isz lovos.

— Statymais sziandieniniu 
milžiniszku namu.

—• Perskaitimais 
knygos enciklop ėdi j os.

— Perdirbimas vyro per 
motere ant savo kurpaliams, 
kada apsipaeziuoja.

— Privertimas Lietuvio 
prie užsiraszymo Lietuviszko 
laikrais'zezio.

— Pat-vaildysta ant saves, 
kada žmogus paits in save insi- 
myli.

— Gyvenimas su motere 
kuri nori permainyt viską pa
gal slavo norą

— Pradžia suėzedinimo pir
mutinio szimto doleriu in ban
ka.

Su 283 Naujais Paveikslais | i 
160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5^b coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas iss- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu R visokii 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

O* Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! I I

ISTORIJEapie Ila isz ma 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15ęt.

vienos SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

ISTORIJE apie Gregorius, 
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 

:: 250 ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: —o-
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

- Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25{! o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

SZAKINAS Nedoras Žy- 
------- ----------- - das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 250.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

isziklausinej.au


"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Isz Amerikos
— Suibatoje Kun. P. Czes- 

ina suriszo mazgu moterystes 
pana Irena, duktere Szimano 
Palubinsko, 60 N. Main uly., su 
Antanu Zailslkiu, isz Bound
brook, N. J. Vestuves atsibu
vo pas nuoitakos tėvus.

SHENANDOAH, PA.

PAINUS
KLAUSYMAS

Koki Sziadien Atsitin
ka lankei Tarp Vedu
siu Poru — Ne Visos 
Moteres Ta Nukenstu

■f Elzbieta Palubinskiene, San Antonio, Tex. — Atsiti- 
421 W. Penn uly., mire Locust, kimus buvo sekantis: Harold 
Mountain ligonbuteje. Motore Waikeling, 40 metu amžiaus, 
svėrė daugiau kaip 400 svaru turintis paczia ir keturis vai- 
ir sirgo koki tai laika. Gimė Į kus, pasiliko tėvu kūdikio,
Lietuvoje ir pergyveno Ameri
koje apie 50 metu. Jos vyras 
mirė septyni metai ad'gal. Li
kos palaidota Utarninke.

— Jurgis Strungis, 40 me
lu, mirė namie 241 E. Lloyd 
uly. Velionis paėjo isz Lietu
vos. Paliko paczia Margarieta, 
srunu, duktere ir du anukus. 
Palaidotas Panedelyje.

Isz Amerikos
Szitas Sudžia Turėjo

• _ Gera Szirdi
Anaconda, Mont. — Sudžia 

Hubert Le Jeune nubaudė jau
na patogia moterėlė ant dole
rio už greita važiavima per 
miestai. Kada moterėlė staczįai 
jam atsaik'e kad bausmes neuž- 
mo'kes ir veluk persedes (baus
me kalėjime, itada sudžia jai 
pasakė: ‘“Musu kalėjimas yra 
netinkamas del taip patogios 
moterėlės nes jame randasi už 
daug bluisu.” Su tais žodžiais 
išžeme isz savo kiszeniaus do
leri užmokėdamas už ja baus
me. Moterėle su saldžiu nusi- 
szypsojimu padekavojo jam ir 
apleido suda.

“Juoda Motere” Nu
stebino Visa Miesteli

merginos Delia Pegler.
Wiakelinig prisipažino savo 

paežiai prie visko kuri isz pra
džių nenorėjo su juom gyventi 
bet geriau apsvarsezius visa 
dalyka ir kaipo gera motere, 
suprato gailesti savo vyro ir 
dovanojus jo prasikaltimu., nu
tarė ant tolinus gyventi įsu sa
vo vyru ir sutiko priimti mer
gina su kūdikiu po savo pasto
gių. Motore gailėjosi merginos 
ir kūdikio ir rūpinosi jais kai
po savo augyti'ueis pakol mer
gina 'susidruitins ir pasijeszkos 
sau kokio užsiėmimo.

Viskas ėjo szeimynoje pui- 
kei pakol in tai insimaisze il- 
ga-sna’pes kūmutes ir praniesze 
apie tai palicijai kurie areszta- 
vojo Wakelinga. Prokuratorius 
iszklauses visu apsakymu, ki
taip negalėjo padaryt, kaip tik 
duoti savo pavelinima ant mal- 
szaus sutikimo dvieju moterių 
ir prasikaltusio vyro.

Kiek moterių panaszei pasi
elgtu tokiame atsitikime? Ko
kia jausta turėtu moteres del 
tokio vyro, merginos ir jos kū
dikio? Labai mažai moterių 
taip padarytu! .

Rado Aukso Senam 
Kupare

Grand Island, Neb. — Dak
taras A. M. Fertigs ana diena 
pirko ant licitacijos užmirsztu 
dalyku nuo ekspresines kom-

><**-K******************** *****************
i APGYNIMO Užklausymai Ir | 
į BONDU Atsakymai |

KLAUSYMAS: Kuom yra tieji Apgynimo Bondai?
ATSAKYMAS: Tieji Bondai yra davadu, kad tu pa

skolinai Suv. Valstijoms pinigus del apsigynimo. Tavo 
Bondai atnesza ant meto po 2.9 procentą, jeigu juos laikysi 
perdeszimts (10) metu.

KLAUSYMAS: Kodėl ASZ turiu pirkti Apsigynimo 
Bondu?

ATSAKYMAS: Todėl, kad pinigai kalba. Del dik
tatorių tai ženklina pasiprieszinima. Del draugu tai reisz- 
kia, “Te mano prieteliszka delną!“

ISZAISZKINIMAS: Jeigu norite pirkti Apgynimo 
Bondu ir Markiu, tai nusiduokite in artimiausia paczta ju- 
su mieste ar in banka, arba raszykite patarimo in Treasurer 
of the United States, Washington, D. C.

Didumas Rusijos Ir Još Nevidonas

Pennsylvanijos
Valstijos Revizorius

New.port, N. H. — “Kas ji 
per viena? Ko ji nori? Isz kur 
ji atsirado? ir panaszus klau
symai apibegineja po visa czio- 
inaitine aplinkine. Tris sykius

panijois sena kupara už kuri už
mokėjo tris dolerius. Tasai ku- 
paras radosi ant ekspreso ke
turis metus nes loenininkas 
dingo nežine kur ir jo neatsi
ėmė.

per sanvaite, kokia tai motere, 
juodai pasiredž'iusi ir su juodu 
velionu ant veido, pasirodė 
nakties laike 'bet kada ja kas 
užtemina tai bėga kaip stirna 
ir negali jos pagauti.

Merginos ir moteres o ir vai
kai neiszeina ant ulyczios ka
da sutemsta nes visi bijosi su
sitikti su taja juoda motere, 
apie kuria niekas nieko nežino1

Kada daktaras1 kupara par
sivežė namo ir ji atidarė, rado 
jame juodu piesiku. Kiti jam 
patarė duoti peržiūrėt piesikas 
komikams ir jis taip padare. 
Komikai peržiurėja piesikas ra
do jose aukso vertes ant 600 
doleriu nes tai buvo auksine 
rudai.

HFA - B - CELA=^J

Paliko Savo Tarnaitei 
$20,000

Washington, D. C. — Tes
tamente paliktam po mireziai 
Mrs. Cornelia Devon, likos už- 
raszyta jos tarnaitei, Agnės 
.Lester, 48 metu amžiaus., 20 
tukstaneziai 'doleriu. Tarnaite 
radosi jos szeimynoje beveik 
25 metus. Mirusi buvo naszle 
ir neturėjo jokiu giminiu o .kad 
tarnaite buvo vienatine jos 
drauge ir labai prisiriszus 
prie savo ponios todėl likos 
gausėi apdovanota. Likusis mi- $ 
rusiosduPtaS ėjo ant labdariu- * 
gu institutu.

isz kur ji atsirado. O gal (tai 
kokis vyras, pasirodęs in mo
teres drapanas kad iszbaidyt 
moterėles ir merginas, kurios 
už daug laksto naktimi.

!

★
★
★ 
★

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

:64 pus., Did. 5x7col
* Tiktai, 10c.
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F. Clair Ross 
Auditor General

Peržiūrėtojas Rokundu

Pennsyl va.nl jOš V aisti jos
Peržiūrėtojas Rokundu F. Clair 
Ross dalyvauju Apginimo Pro
gramų Pennsylvanijoj Ameri
can Legion Committee, kuris 
gimė Sandy Lake, Mercer Pa
viete 1895 nnste, 'buvo kareiviu 
ir yra nariu senos Amerikon- 
iszkoS szeimynos ir ant galo 
pasiliko advokatu. Buvo Ka- 
mandieriu American Legion 
Kareiviu ir 'sziadien yra narius 
Apginimo Tarybos Pennsyl
vania o j.

Jauni Vyrukai
Reikalingi Ant Ūkiu
Harrisburg, Pa. — Isz prie- 

žaisitiesi traukimo vyru in ka
riuomene yra didelis stokus 
darbininku ant ukiu, todėl ge- 
nerailiszkas lauditorius F. Clair 
Ross, parasze laiszka pas Pre
zidentą Roosievelta duodamas 
jam užmanima kad szaufctu 
jaunus vyrukus prie darbu ant 
ukiu [furmu], prigialbeti ūki
ninkams d arbuosia ir surinkti 
rlugepjute. Tie jauni darbinin
kai butu apmokami už ju dair- 
bus. Tie kurie jau dirba įprie 
CCC Projektu butu traukėm i 
ant ukiu o kada darbai pasi
baigtu ant ukiu, bus priimti 
vela įprie darbu CCC kempesia. 
Norintieji apie tuos 'darbus da- 
žinoti daugiau lai raszo:

Department of the Auditor 
General, Harrisburg, Pa.

Numeris “17” Gyveni
me Szito Žmogaus

Collinstowii, Md. — Nume
ris “17“ loszia .svarbia role 
gyvenime Edwardo Kurtz, ku
ris ana 'diena susilaukė 71 me
tus. Žmogelis gimė 17 d. Lie
pos, apsipacziavP 17 d. Gruo
džio įsu motere kuri gimė 17 d. 
Liepos. Ju pirmutinis kūdikis 
gimė 17 d. Apriliaus ir du kiti 
vaikai gimė 17 diena. Kurtz yra 
farmeriu, turi 17 visztu, 17 
kiaulių ir 17 ,atkeriu dirvos.

“Su Kokiu Ginklu Ko
voji, Nuo Tokio 

Ir Pražūsi”

Burlington, Vt. — Yra (tai 
senas . priežodis kuris tanikei 
iszsipilda ir iszsipilde ant tur
tingos nasžles, Mrs. Margaret 
Percill, kuri pasiutiszkai važia
vo automobilium, trenkdama 
in koki tai varginga žmogų ku
ri numėtė net 40 pėdu nuo to
sios vietos ir likos ant vietos 
uižmuszitias. In apie deszimts mi
nulių vėliau, apie puse mylios 
nuo miesto, kada naszlele va
žiavo apie 60 mylės ant valan
dos, trenke ji in greitai einanti 
strytkari kuris isuteszkino jos 
automobiliu ant szmoteliu o ka
da palicija pribuvo isztyrineti 
nelaime, rado natszlele gulin- 
czia be. žado negyva.

Atiduokie Paskolinta
Dfcigta

-____

Reading', Pa. — Ar kada pa
siskolinot koki daigta nuo savo 
kaimyno ir užmirszote ji su
gražinti? Jeigu užmirszote tai 
gal ir jums gali būti kaip buvo 
su Andrium Kvitek kuris pasi
skolino nuo siavo kaimyno kir
vuko ir užmirszo ji sugražinti. 
Kaimynas ji apskundė ir s;kva- 
jeris liepe jam sugražinti kir
vuką, užmokėt bausmes aisz- 
(tuonis centus ir kaeztus teis
mo, viso 30 doleriu.

Geriausia yra tuojauS su
gražinti paskolinta dalyka o 
neturėti tiek ergelio. Bet dau
gelis žmonių apie aitidavima ne 
nemislina.

Tėvas 90 Metu Sumu- 
sze 60 Metu Sūneli

Gait'esburg, Pa. — Priesz su
džia ana diena atsibuvo aky
vas teismas tarp sumaus ir tėvo 
už sukumszeziavima. Sūnūs su 
tėvu susiginezino apie kare ir 
susikarszcziavo taip kad pra
dėjo musžtis ir vienas kitam 
paJdovanojo puikius mėlynus 
antakius. Palicijaiitas abudu 
nuvede pas .sudžia ant apmaL 
szinimo. Pesžtuku pravardes 
yra Mikolas Winslow, 90 metu 
ir jo sūnelis Valentas, 60 mOtm 
Valentas kalbėjo sodžiui: ^‘Sei, 
ponas • sūdžiau, nesitikėjau kad 
mano Old Man turėtu tiek pa- 
jiegu ir dt'ipyumo, noriuts.asz 
ant jo užklupau pirma bet kaip 
jis pradėjo kums'zcziuot mano 
feisa tai mislinau kad perkū
nas in mane trenke. Daugiau su 
mano tėvu nesifaituosiu“.

—■ Upe Amazonas, Brazili
joj, nekuriose vietose yra net 
penkes mylės ploczio.

Sztai parodo diduma Rusijos, prilyginant prie Suv. Valstijų. Rusija turi 8 milijo
nus keturkampiniu myliu o Suv. Valstijos turi 3,026,789 mylės. Mažam paveikslelyje 
matome generolą Von Blaskcvicz, Lenkiszka narsuna, kuris veda savo kareivius priesz 
Stalino armijas.

—• Indijoj yra toki vyrai, 
kurie vadinasi fakirai, kurie 
stovi 'be permainos jau deszimt

metu. Jie stovi su rankomis ant 
lentelių kurios kabo tarp dvie
ju stulpu. Niekados neduoda

savo kojoms pasilsėt nors ir 
rankomis kartais pasiremia ant 
lenteles pasilsėt.

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. ,
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka..................................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu........... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypatą galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ................................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus... .15c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ...................................15c

No, .120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ............................ '............. 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu..................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..................................... ,..15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu.....................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
; ■'/ G

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu ...................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
62 puslapiu.......................................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu.................................... ^15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus.................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
64 puslapiai .....................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.......................................15 c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

.......... •............. 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu..........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu......... .. .15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu.................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..............................................  15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis ; Ant keik užlaiko moteres paslaptį..
61 puslapiu ........................  15e

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas -Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu.................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis., ■ 62 
puslapiu .............................  . . . . ; . . 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .......................................... 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus... .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu ........................................... 15c

No.-158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu....,.........25e

No. 162 Trys istorijos apie Bęisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................ lOe

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus..........................  15c

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yrą to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisž- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus... .25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaišias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ........................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ii- nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalėjo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25c

No.' 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu ■ .15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko .susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaim'ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................. ii 5c

Adresas: ■ i

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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